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  132-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:28. (  الليل قيام مقدار في الك�م تتمة - 1

  ) 00:00:29. (  صحيح غير الليل قيام في ركعة وعشرين ث�ثة ص�ته في عمر أثر أن على الشيخ ك�م - 2

  ) 00:05:55. (  الفقھاء عرف في لھا يدعى التي النازلة بيان مع ؟.الوتر و الفجر قنوت في دعاء صيغة احسن ھي ما - 3

  ) 00:11:43(  ؟..... وغيرھا يحج لم لمن الحج إھداء كذلك و,  يصل لم لمن الص�ة إھداء يجوز ھل - 4

  ) 00:20:57(  ؟.صحيح الشركيات بعض عقيدته وفي اIس�م يدعي من حج ھل - 5

(  ؟.المال منھا ليأخذ تشتغل أنھا الدولة على يخفي أن لزوجھا يجوز فھل,  تشتغل P التي للزوجة أمواPً  تعطي الدولة كانت إذا - 6

00:22:50 (  

 يتعالجون ا]من رجال أن علماً  ، أمن رجال أنھم أساس على الفقراء بعض يعالج أن حكومي مركز في يعمل لطبيب يجوز ھل - 7

  ) 00:24:11(  ؟. مجاناً 

 هللا صلى هللا ورسول( .....  عباس ابن عن البخاري رواه الذي بحديث اIستحباب إلى السترة اتخاذ بوجوب ا]مر يصرف ھل - 8
  ) 00:25:43(  ؟). جدار غير إلى منى في بالناس يصلي قائم وسلم عليه

  ) 00:30:06. (  المشروع الغناء بيان مع ؟.بينھن فيما النساء رقص حكم ما - 9

  ) 00:33:40(  ؟.أصحابه و ]وPده أدوية منه يأخذ أن مستوصف في يعمل لمن يجوز ھل -  10

  ) 00:35:51(  ؟.إذن بدون الشركة من الھاتف يستعمل من حكم ما -  11

 وأسرار بحكم الفقھاء عند يسمى عما السؤال عن النفس تعويد عدم في الشيخ ونصيحة ؟.اIبل لحم من التوضؤ حكم ما -  12
  ) 00:40:14. (  التشريع

 هللا صلى النبي قول في تدخل فھل ؟.تزلھا ولم بيتھا من خرجت حتى العطر رائحة معھا بقيت وقد بيتھا في امرأة تعطر حكم ما -  13

  ) 00:49:52(  ؟... ). زانية فھي( ...  وسلم عليه

  ) 00:50:59(  ؟). له تحل P امرأة يد يمس أن من له خيرٌ  حديد من بمخيط رأسه في يطعن ]ن( ... حديث تفسير ھو ما -  14

  ) 00:54:10(  ؟.يجامعھا P أن لزوجته رجل حلف حكم ما -  15

  ) 00:54:59(  ؟.ذلك يمنع)  ]بيك ومالك أنت(  حديث وھل ؟.العكس يجوز وھل ؟.الفقير لوالده ماله زكاة دفع للولد يجوز ھل -  16

  ) 00:57:13(  ؟.المسجد في العرس إقامة حكم ما -  17

  ) 00:57:23(  ؟.الجمعة يوم المسجد في الص�ة المرأة على يوجب دليل ھناك ھل -  18

  ) 00:57:36(  ؟.كفارة عليه وھل ؟.رمضان في اIفطار له يبيح شرعي عذر شاقة أعماPً  الرجل عمل ھل -  19

  ) 00:58:25(  ؟.اIعتكاف يبدأ متى -  20



 ) 01:00:35(  ؟.مطبوخاً  طعاماً  أو دجاجاً  اليمين وكفارة الفطر زكاة إخراج يجوز ھل -  21
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

هذا أوًال غري صحيح، نسبة هذا اخلرب إىل عمر غري صحيح ، والصحيح كما يف موطأ اإلمام مالك  ... :الشيخ 
ب ، من قراء الصحابة ، أمر أن أن عمر بن اخلطاب ملا أحيا ُسنة صالة اجلماعة يف الرتاويح، أمر أّيب بن كع

هذه . يصلي يف الناس إحدى عشرة ركعة ، يف رواية كانوا أنه كانوا يصلون يف عهد عمر ثالث وعشرين ركعة 
الرواية الضعيفة أخذ ا بعض الناس ، وقالوا هذه سنة عمر ، وهنا اآلن يظهر الفرق لك ، بني األخذ بالكم 

لي أّيب بالناس إحدى عشرة ركعة حسب الرواية الصحيحة أو ثالث وعشرين وعدم العناية بالكيف ، ملا كان يص
ركعة حسب الضعيفة ، كيف كان يصلهم ؟ هنا يقولوا عنا يف الشام ناحية اجليبة ال تقرب ، كل شيء بس ناحية 

  اجليبة ال تقرب مفهوم هذا الكالم ؟ 
  .نعم :السائل 
، بس أنت خذ العدد؛ ألن هذا الذي يناسبنا الكيف تبع  من ناحية كيفية صالة عمر ال تبحث فيها :الشيخ 
ما كانت تنتهي صالة القيام يف عهد عمر أو يف زمن عمر إال ينصرفوا ويعجلوا اخلدم من أجل حتضري  ...عمر 

السحور حيث الفجر سيطلع ، كم يعين تكون طويلة هذه الصالة ؟ الناس ما يقدروا اليوم بس تقول عمر عمل 
ركعة ، أما كيف صلى الثالث وعشرين ركعة ، هذه ال نبحث فيها ؛ ألن هذه ال تناسبنا ، حنن ثالث وعشرين 

بدنا الثالث وعشرين ركعة؛ من أجل ضم الطعام يلي أكلناه، فإذا كان أنتم صحيح معتقدين أن عمر صلى 
  .إلسالمي إطالقاً كله ثالث وعشرين ركعة، لكن كانت قراءته طويلة وطويلة جداً، ما يف هلا مثل يف العامل ا

إذاً ماذا يوجد يف العامل اإلسالمي؟ يوجد يف الغالب ثالث وعشرين ركعة ، أحسن من يصلي الثالث وعشرين 
ركعة ساعة، هذا الذي بلغنا، أحسن من يصلي إال يف مكة قد يطيلون ذلك أكثر، طيب ما الساعة من الزمان 

ها بإحدى عشر ركعة، سوف يكون ا اطمئنان أحسن بتصلوا فيها ثالث وعشرين ركعة ، أحسن شيء صلو 
وإتباع للرسول يلي قلنا إن الرسول ما كان يزيد ال يف رمضان وال يف غريه على إحدى عشر ركعة؛ لذلك السيدة 

عائشة تقول ملا ُسئلت عن قيام الرسول عليه الصالة و السالم  يف الليل عن ركعاته ، كان جواا كما يقول 
ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يزيد يف رمضان وال يف غريه على " : ة عامة، فأجابت الفقهاء بصور 



يصلي أربعاً فال تسأل عن طوهلن وحسنهن ، مث يصلي أربعاً فال " ، هنا الشاهد "إحدى عشرة ركعة يصلي 
اُحلسن، مث يصلي ، يعين شيء طويل طويل ال تسأل عن طوله وعن حسنه يف منتهى "تسأل عن طوهلن وحسنهن 

قد غفر اهللا لك ما : عليه السالم ثالث ركعات، قام عليه الصالة والسالم حىت تفطرت تشققت قدماه، قالوا 
، فنحن نريد أن حنتج بعمر أم بدنا حنتج  )أفال أكون عبداً  شكورا ( : تقدم من ذنبك وما تأخر ، قال 

ذا عمر أمر أّيب بن كعب يف الرواية الصحيحة أن يصلي بالرسول ، ال حنتج بالرسول وليس بعمر ، فما بالك إ
بالناس إحدى عشر ركعة ، إذاً حنن إذا صلينا إحدى عشر ركعة بأناة وقرأة طيبة ، يستطيع اإلنسان أن يتأمل مبا 

يسمع، ويدبر آيات اهللا وكلماته أحسن من الصالة يلي ما حيسن فيها اإلنسان يف خشوع وكما يقولون اليوم 
  .نية، واهللا صلينا ثالث وعشرين ركعة وما عرفنا شو قرأ اإلمام من القرآن بعد الفاحتة، هذه املشكلة بالروحا
  .أنا كان سؤايل مش عن الرتاويح، عن القيام يف األيام العادية  :السائل 
 هذا نفسه معناه حديث عائشة ، حديث عائشة يف رمضان أو يف غريه ، ما زاد عن إحدى عشر ركعة :الشيخ 

  .ما يف أكثر ، نعم
  

بالنسبة للقنوت والوتر مها سؤاالن، هل األوىل ترك القنوت يف صالة الفجر أم أن نقنت ، يف بعض  :السائل 
   ...مذاهب تقنت يف صالة الفجر ، واألفضل يف صيغة أو هيئة لصالة الوتر  

  أنت سؤالك يف الفجر أم الوتر ؟ :الشيخ 
  .سؤالني اثنني  :السائل 
طيب، القنوت يف الفجر ليس له أصل صحيح عن الرسول عليه السالم، كُسنة رتيبة دائماً وأبداً ،  :الشيخ 

الرسول عليه السالم قنت شهراً وليس يف الفجر بل يف الصلوات اخلمس، وهذا امسه قنوت النازلة، يعين مصيبة 
س، وليس يف الفجر فقط، فإذا املصيبة تنزل يف املسلمني فُيسن يف حق أئمة املساجد، أن يقنتوا يف الصلوات اخلم

زالت زال القنوت؛ ألن القنوت قنوت نازلة أما هذا القنوت الذي يفعله بعض الناس وبصورة خاصة الشافعية يف 
ما زال رسول اهللا " : بعض املساجد هذا ليس فيه حديث صحيح، فيه حديث ضعيف عند علماء احلديث لفظه 

لو كان هذا احلديث صحيح على الرأس والعني،  "ة الفجر حىت فارق الدنيا صلى اهللا عليه وسلم  يقنت يف صال
يكون القنوت يف الفجر ُسنة رتيبة على طول، شلون تصلي ركعتني قبل فرض الفجر سنة مؤكدة، كمان القنوت 

ا يف الفجر لو صح هذا احلديث يصري ُسنة رتيبة لكن هذا احلديث ضعيف باتفاق علماء احلديث ، مث يوجد م
.  "ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقنت إال إذا دعا لقوم أو على قوم " : يعارضه ، قال أنس بن مالك 



أي نعم هذا بالنسبة لصالة الفجر ، أما صالة الوتر فقد صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يقنت يف 
لك إذا أراد املسلم أن يقنت يف الوتر يقنت أحياناً غري رمضان أيضاً لكن مش بصورة رتيبة ، تارة وتارة ؛ ولذ

إىل آخره ،  .. )اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ( : وليس بصورة مستمرة ، ويقنت بدعاء 
اللهم اهدني ( : وهذا يذكرين أن القنوت يف الفجر ما له هذا الدعاء ، هذا الدعاء خاص يف القنوت يف الوتر 

هم يقنتوا فيه كمان يف قنوت الفجر ، هذا خطأ آخر ، بينما اخلطأ األول هو أنه ما يف  ) ...فيمن هديت 
  .قنوت يف الفجر إال لنازلة وحينئٍذ ُيسن القنوت يف بقية الصالوات اخلمس ، لعلي أجبتك على سؤاليك 

  .إن شاء اهللا  :السائل 
  .أهالً ومرحباً  :الشيخ 
  ...طيب  :السائل 
ت بتقول هيك يا أبو علي ، لكن العلم ما يقول هيك، آه املقصود بالنازلة ، نازلة يعين تعرض آه ، أ، :الشيخ 

للمسلمني تعرض ، شو معىن تعرض ؟ يعين فجأة يفاجئون ا، مثل العدو هامجهم كذا فيدعون ، أما الشيء إذا 
  :صار عادة مستمرة هذه ما صارت نازلة ، اضرب لك اآلن مثال، مثالني 

 قدمي ، وواحد حديث مالزم فينا ميكن أنتم مسعت ببالد األندلس كويس وأن هذه البالد كانت واحد قدمي
إسالمية كويس بعدين األسبان طردوا املسلمني ونصروهم غصباً عنهم ، وإىل اآلن األسبنيولني هم حمتلني األندلس 

، واآلن أقرب شيء للمثال الثاين  صح؟ يف أحد يقنت اآلن ؟ ال ؛ ألا صارت جزء ال يتجزء من حياة املسلمني
عندك فلسطني اآلن ، أليست هي بالد إسالمية مل ميض عليها إال سنني قليلة من يقنت اآلن منشان فلسطني؟ : 

فالنازلة  ...ال أحد ، ملاذا ؟ ألا صارت جزءا من حياة املسلمني، ولذلك ترون الدول العربية تسعى ، ملاذا ؟ 
هو األمر العارض ، يعين التأزي عرفت كيف ؟ بينما أنت تشري إىل شيء مالزم حلياة : معناها يف لغة الفقهاء 

  .املسلمني 
  

هل جيوز الصالة عن امليت إذا مل يكن ُيصلي ، يعين أصلي عن امليت ، مثل يلي حيجوا عن واحد ميت  :السائل 
  ؟

  ...يعين بتصلي عنه  :الشيخ 
  .يعين الفرض  :السائل 
أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم (( : لكل سؤال جواب ، قال تعاىل  ...ا يعين ، وصلت هلن :الشيخ 



، فأن ملا بدك تصلي عن صديقك  ))الذي وفى أن ال تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس لإلنسان إال ما سعى 
  م سعيك ؟يلي مات ، وممكن ما صلى وال صالة ، وما دار وجهه يوما ما إىل بيت اهللا ، أهذا من سعيه أ

  .هذا من سعيه  :السائل 
  .إذاً ليس له شيء من هذا السعي  :الشيخ 
  ..يقولوا مثل احلج مثًال  :السائل 
أنت ال تقول يقولوا ؛ ألنك أنت إمام قول رب العاملني اآلن صحيح أم ال ؟  مائة صحيح فإذا كان ربنا  :الشيخ 
نت تقول يقولوا، وإمنا بتقول يل أنت شو جوابك ؟ شو مش الزم أ ))وأن ليس لإلنسان إال ما سعى (( : يقول 

  رأيك بالنسبة للحج عن الغري ؟ مش هيك أنت بدك تقول ؟ 
  ...الصالة  :السائل 
  .الصالة ، أنا أعطيتك اجلوب بس أنت بدأت تقول أم يقولون  :الشيخ 
  .العلماء الذين يقولون  :السائل 
  عارف شو يقولوا؟ :الشيخ 
  ...جيوز وأحدهم يقول إن الصالة جتوز ، وقالوا كفارة احلج  :السائل 
أنا ملا قلت ما كنت بعيد يعين عن معرفيت بك ، إنك  ...! ما شاء اهللا ، وإسقاط صالة جيوز ؟ :الشيخ 

طيب ، سؤالك عن أنه أنت بدك تصلي عن ذاك ، بينما انتهى املوضوع بأنك تريد أن تسقط ...دبلوماسي يعين 
، يعين هذا التارك الصالة ، شو يكون وضعه يف القرب والعياذ باهللا ، فأنت تريد  ...أنت ربه عنه الصالة يعين

ختلصه من عذاب اهللا يف القرب ، يف حيلة شرعية مسوها إسقاط صالة ، اهللا أكرب ، هذه واهللا سخرية الدهر ، إن 
و يفعل كما ذكرنا يف اآلية السابقة ، يف ربنا يف عشرات من اآليات الكرمية ، يعّلم عباده أن اإلنسان يكلف مبا ه

، هذا يعين النواحي املعنوية ، أو كما يقولون اليوم الروحية ))ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه (( : آية أخرى يقول 
، هي كاألمور املادية متاماً ، أنا جوعان ، وأنت جوعان ، أنت أكلت من أنواع الطعام ، وأنا ما ذقت من هذا 

ئاً ، أن بشبع لشبعك فيه ؟ ما حبس بلذة الطعام تبعك ، ملاذا ؟ ألنك أنت عم تأكل لنفسك ، أنت الطعام شي
بتصلي وبتتقرب إىل اهللا وأنا شقي والعياذ باهللا وال أفعل ما اتقي اهللا به، شو راح ينفعين صالتك إيل ؟ ما ينفعين 

كل شيء متاماً ، مث البد أن نبحث إال صاليت أنا، كما أن صاليت ال تنفعك شيء أنت ، وحجي وعمريت  
موضوع احلج ، ما دام أنت بدأت بالكالم بالقول يقولون ، كمان احلج ملا توسعوا الناس فيه ، كمان أخطئوا اآلية 

زيد من الناس مات ومل حيج إىل بيت اهللا احلرام ، وكان قد  ))وأن ليس لإلنسان إال ما سعى (( : السابقة 



شوف   ))وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال (( : ع، واهللا يقول وجب عليه احلج أي استطا 
هذا الذي  ))ومن كفر فإن اهللا غني عن العالمين (( : كمالة اآلية شلون بدك تأوهلا يل وعلى قول املشايخ 

  مات وما حج إىل بيت اهللا احلرام ، صدق عليه اآلية أم ال ؟
  .واهللا ما أجبتين  :السائل 

ال ، ساحمك اهللا ، حنن قلنا من استطاع ، اآلن الكالم يلي قلته احلج عن الغري تقصد الذي ما استطاع  :خ الشي
  .أم الذي استطاع ، شفت كيف بتحرفها هيك وبدورها 

أنا بقصد أنه بالنسبة للصالة أنت ما أعرفت سؤال الشيخ ، حيكوا هذا احلج والصوم جيوز أن تصوم عن  :السائل 
  ...نه يف امرأة عادت إىل الرسول عليه الصالة والسالم امليت ؛ أل

  .ليش تركت الصالة اآلن؟ ليش تركت الصالة ؟ طول بالك  :الشيخ 
  .ألم يقولوا وجب الصوم ووجب احلج ، ويعين الصالة مثلهم فرض  :السائل 
تلئ فتوة وقوة ونشاطاً أنا بقول لك مثلها مني يقول واحد مات ، وعليه شهور من رمضان وهو شاب مم :الشيخ 

  إن هذا ُيصام عنه ، من قال ؟
  ...واهللا هذا برأيي ال ، أما هم العلماء  :السائل 
اخللط يف البحث ما جيوز ، اإلنسان إما يكون استطاع احلج أو ما استطاع ، إذا ما استطاع اآلية قرأناها  :الشيخ 

 ))ومن كفر فإن اهللا غنّي عن العالمين (( ،  ))يال وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سب(( : آنفاً 
  عمن يقول يف اآلية ؟ عن املستطيع أم عن غري املستطيع ؟

  .عن املستطيع  :السائل 
املستطيع ، فنحن اآلن يا أبو حممد ال تنس تأكل بيدك اليمني ، حنن اآلن عم حنكي عن املستطيع  :الشيخ 

وروبا مراراً وتكراراً ، وما حجوا مرة واحدة يف عمرهم إىل بيت اهللا استطاع وما حج ، ميكن يف ناس حجوا أل
ومن كفر فإن اهللا غني عن (( : احلرام، هذا مات من الذي حيج عنه هذا ؟ ما أحد حيج عنه ، اهللا قال 

اً أو من ملك زاداً وراحلة مث مل حيج، فليمت إن شاء يهودياً أو نصراني" : عمر بن اخلطاب يقول  ))العالمين 
، وبعض الناس يروه حديث إىل الرسول عليه الصالة والسالم ، لكن هو ال يصح ، املهم إذا هذا "جموسياً 

استطاع احلج وما حج ، ما أحد يستطيع أن حيج أبداً ، والصائم الذي وجب عليه الصيام وما صام ما أحد 
ات من حج وصيام وصالة ، لكن الولد يستطيع أن يصوم عنه ، والصالة كذلك وكل شيء كذلك ، تركنا الواجب

يريد أن حيج عن أبيه تطوعاً له ذلك ، يريد أن يعتمر نفالً ، له ذلك ، يريد أن يصوم عنه نفًال مش يصوم عنه ، 



  .ُيسقط عنه صيام ، ال ما يف جمال يصوم عنه أبدا 
  ..من كان يعتقد ، هذه الساعة مغشوشة  :السائل 
  .ك ، يضحك الشيخ رمحه اهللا هي مغشوشة بس من صاحل :الشيخ 
  .أنا عارف دائماً تكون الساعة من صاحلي، احلمد هللا  :السائل 
  .اآلن الساعة الثامنة :الشيخ 

  
  
  

من كان يعتقد عقيدة شركية وهو مسلم يدعي اإلسالم ولكنه يف معتقداته فيه شركيات ، وحج وهو  :السائل 
م ، وكانت حجته حجة اإلسالم مث من اهللا عليه سبحانه وتعاىل بأن يعتقد هذا االعتقاد ، حج إىل بيت اهللا احلرا

  يهتدي إىل الطريق املستقيم  وسنة أهل السنة واجلماعة ، فهل حجته األوىل تفيده ؟
، مبعىن هذا الذي وصفته ، أما إن يكون بلغته دعوة ...هذا خيتلف اختالف اجلو الذي يعيش فيه  :الشيخ 

وأصر على ما تسميه بالشرك ، هذا معناه أنه جيب عليه أن حيج مرة أخرى ، أما إن   اإلسالم بالغاً صحيحاً ،
كان يعيش يف جو ليس فيه من ينبهه ، ومن يُبني له أن هذا الذي هو فيه هو من اإلشراك باهللا عز وجل والكفر 

  . ل البد منه ، نعم بال إله إال اهللا ، فهو يكون معذوراً ويكون إسالمه وحجه مقبوالً ، أينعم هذا التفصي
  .جزاك اهللا خرياً  :السائل 
  .وإياك ، نعم  :الشيخ 

  
موظف متزوج يأخذ عالوة سبع دنانري عالوة على راتب زوجته، إذا مل تعمل ، وإذا تعمل ال يأخذ  :السائل 

حكم عالوة على الزوجة غالء معيشه ، ففي موظف يشتغل بالدولة ، يأخذ عالوة عن زوجته وهي تعمل ، فما 
  أخذ هذه العالوة ؟

  .يعين له ولزوجته  :الشيخ 
  .إذا الزوجان يعمالن ، الدولة ال تعطيه سبع دنانري  :السائل 
  أنا فهمت هذا الكالم ، بس خالصة الكالم العالوة للزوجة أم للزوج ؟ :الشيخ 
  ال ، هل جيوز يأخذهم مرتني ؟  :السائل 



  مرتني شلون ؟ :الشيخ 
ا سبعة دنانري وهي تأخذ راتبها يف هذه احلالة هو مش الزم يأخذ السبعة فهو ال يقول للدولة بيأخذ عنه :السائل 

  .أن زوجته تعمل ، يعين كامت عن الدولة 
، أنا ما فهمت منك أنه كامت عن الدولة ، ما  ...آه ، يعين كامت عن الدولة وليش كتمت عين أنت ؟  :الشيخ 

  .جيوز طبعاً 
  

أنا طبيب بشتغل يف عيادة ، يف ناس ما يدفعوا فلوس ، ومرات يأيت ناس فقراء احلال ، فقراء يف سؤال ،  :السائل 
احلال أو موظفني راتبهم ما يكفيهم ، فنعاجلهم ويكونوا مرسولني من قبل أطباء آخرين ، وهم ليسوا عسكرين ، 

  فهل جيوز عالجهم ؟
  وهم ليسوا عسكريني ؟ :الشيخ 
  ... نعم ليسوا عسكريني :السائل 
  .من املسئول عن الدائرة هذه ؟ إن كان مسح بذلك فعلى مسئوليته ، وإن مل يسمح فال جيوز  :الشيخ 
  .هو ال يسمح  :السائل 
  .إذاً ال جيوز  :الشيخ 
  ...طيب ، يف فقراء  :السائل 
  .طيب ممكن تعطيهم خرب للنساء جيهزوا حاهلم  :الشيخ 

  
أقبلت راكباً على محارة أتان وأنا : ه عن ابن عباس رضي اهللا عنه ، قالروى اإلمام البخاري يف صحيح :السائل 

يومئٍذ قد ناهزت االحتالم ، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائماً يصلي بالناس يف مىن يف حجة الوداع إىل غري 
ب إىل جدار ، فالسؤال فهل يقال أن هذا احلديث على صرف األحاديث اآلمرة باختاذ السرتة من الوجو 

  .االستحباب 
ال ، ال يدل هذا احلديث على ما جاء يف السؤال من صرف األوامر من الوجوب إىل االستحباب إىل  :الشيخ 

أن بعض األحاديث تنص على بطالن الصالة فيما إذا مرت ثالثة أنواع ، ومنها : السبب األول : سببني اثنني 
إذا احتججنا ذا احلديث أبطلنا احلديث إبطاًال ، بينما ميكن  احلمار واملرأة البالغة والكلب األسود ، حينئذٍ 

صرف األحاديث اآلمرة باختاذ السرتة من الوجوب إىل االستحباب، هذا السؤال بالنسبة هلذا النوع من األحاديث 



م يقطع صالة أحدك( : وارد وإن كان اجلواب ستسمعه ، لكن هذا السؤال غري وارد بالنسبة للحديث يلي يقول 

، ولكن اجلواب اجلذري عن هذا )إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرجل ، الحمار والمرأة والكلب األسود 
احلديث أنه هو نفى أن يكون صلى إىل جدار ، فليس هناك يف مىن جدار أو ُجدر ، ممكن يكون هناك صخرة 

فيمكن تكون هذه سرتة الرسول عليه ناتئة من األرض ، تكون جزءاً من األرض ، ومرتفعة قدر مؤخرة الرجل ، 
السالم ، مل يشهدها الراوي ؛ لذلك جاء يف هذه الرواية التصريح بنوع السرتة املنفي ، وهو اجلدار وإن كان قد 

 ...تأيت بعض الروايات أنه مل يصل إىل سرتة ، لكن بعض الروايات ، وأنا شايف أنه أبو احلارث متسوفذ يعين 
يت يظهر منها النفي مطلقاً ، على أنه يقصد املفسر بالرواية السابقة وهو اجلدار ، وأخرياً فتحمل تلك الروايات ال

اجلواب القاطع يف هذا املوضوع أن هناك قاعدة فقهية عظيمة جداً وهي أنه إذا جاء حديثان أحدمها من قوله 
الفعل ، ألن القول تشريع عام عليه السالم ، واآلخر من فعله وأحدمها خيالف اآلخر ، حينئذ يقدم القول على 

لألمة ، أما الفعل فيعتوره وحييط به عدة احتماالت منها أن يكون له عذر عليه السالم ، منها أن يكون 
خصوصية له ، بينما القول املوجه إىل األمة هو شريعة عامة لألمة ، وخباصة احلديث الذي يقطع الصالة املرأة 

" : وز إبطاله رد هذه احلادثة ، ومثل هذه احلادثة يقول عنها فقهاء احلنفية واحلمار والكلب األسود ، هذا ال جي
ما ندري ما هو السبب هذا لو اعتمدنا على بعض الروايات اليت أطلقت نفس السرتة  "واقعة عني ال عموم هلا 

  .نعم ...
  هذه الروايات صحيحة ؟ :السائل 
  وضح اجلواب ؟. وضحة أنه يصلي إىل غري جدار أظن صحيحة ، لكنها تفسر بالرواية امل :الشيخ 
  .نعم ، جيزيك خري  :السائل 

  
  وسؤال آخر يا شيخ ، ما هو حكم الشرع يف رقص النساء بينهم ؟

  يف حكم إيش ؟ :الشيخ 
  .رقص النساء فيما بينهم  :السائل 
اء مع النساء ؛ ألن هذا الرقص ما فيه رقص بني النساء وال بني الرجال ، ال الرجال مع الرجال وال النس :الشيخ 

يصحبه كثري من العبث الذي يرتفع عنه املسلم ، خاصة وأن النساء يظهرن مفاتنهن أمام بعضهم البعض وهذا ال 
جيوز إسالمياً ، كل ما يف األمر أنه جيوز للنساء أنه يغنو غناء يف العرس خاصة يكون نزيهاً ، يكون شريفاً ، ليس 

بذيئة ، واألغاين اليت يتغىن ا الفساق واملاجنون من املغنيني ، وإمنا يكون له معىن لطيف فيه شيء من األلفاظ ال



من عرس : ومجيل ، كما جاء يف حديث عائشة رضي اهللا عنها حينما سأهلا الرسول من أين أنت مقبلة ؟ قالت 
( : ول يا رسول اهللا ؟ قال ماذا نق: ، قالت )هل غنيتم لهن فإن األنصار يحبون الغناء ( : لألنصار ، قال 

أتيناكم أتيناكم فحيونا ( فيه شيء هذا الكالم ؟ ما فيه شيء ،  )أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم : تقولون 

  .. )نحييكم ولوال الحنطة السمراء لم تسمن عذاراكم 
  .كالم سليم نظيف ، إذا كان الغناء من هذا النوع فال بأس به   :الشيخ 
سؤال يا شيخ، حينما تفضلتم وقلتم حينما سأهلا الرسول عليه السالم من أين أنت قادمة ؟ هل  هنا يف :السائل 

  هذا يعين أا خرجت من بيتها بدون إذنه ؟
ال إمنا خرجت بإذنه ، لكن رمبا كان اإلذن عاماً ، فهي انتقلت من دار إىل دار أخرى ، وهكذا ،  :الشيخ 

  .حاشاها أن تفعل شيئاً من ذلك 
  .أستاذنا فرصته أخونا يريد أن يسافر إىل اجلزائر: ليلى  أبو

  .أنت يا أبو أمحد ، أنت عندك سؤال أخري  :الشيخ 
  .ال عندي أسئلة :السائل 
  ...عندك أسئلة ، الظاهر ما بدك نأتيك ثاين مرة ،  :الشيخ 

  
  ...ات هذا بعثه أخ دكتور من اإلمار : شيخنا يف سؤال منشان الدكتور ، يقول  :السائل 
  .ها ، إن الطيور على أشكاهلا تقع  :الشيخ 
أنا موظف أعمل يف املستشفى وحبكم عملي أستطيع أن أحصل على الدواء بااين يل : يقول  :السائل 

وألوالدي ، أخرياً صدر قانون بالنسبة لألجانب ، بوجوب احلصول على بطاقة صحية ، ومع هذا فاحلصول على 
لغ أربعني دينار ، يعين عشرة دراهم لكل واحد ، وغري احلاصل عليها يدفع أربعني دينار البطاقة ، يوجب دفع مب

، احلاصل على بطاقة يدفع عشرة ، والغري حاصل يدفع أربعني ، السؤال ما أخذه من الدواء يل وألوالدي أو 
  لصديقي ، هل هو حرام وما هو حكمه ؟

  يعين أفهم إنه بدون بطاقة ؟ :الشيخ 
  .بدون بطاقة  :السائل 
  .إذاً ما جيوز  :الشيخ 
  .عندهم بطاقتني ، بطاقة بعشرة دراهم وبطاقة بأربعني درهم  :السائل 



على كل حال اجلواب واحد ، يعين يلي بيأخذ بطاقة العشرة ما بيأخذوا بطاقة األربعني ، ما جيوز أبداً  :الشيخ 
يف التعامل مع الناس ، والغاية يا أخي ال تربر الوسيلة ،  وال جيوز أن نطيع أنفسنا ومنرقها ونعودها على االحنراف

يعين هذا فقري ، يعين إذا كان فقري يعين نستحل له احلرام ؟ أنا بقول لك مىت يستحل احلرام ، إذا وصل الفقري 
ن هذا حلالة من الضنك والشدة ، جييز له السرقة وهذا ال نتصوره يف هذا العصر حينئٍذ نقول حلت له احملرمات أي

  .اإلنسان 
  

يقولوا استعمال التليفون تبعه املوجود يف املكتب ، فما حكم استعمال التليفون لألغراض الشخصية  :السائل 
  علماً أن التليفون موجود يف مكتيب ؟

  تبع الدولة ؟ :الشيخ 
  .نعم ، تبع الدولة  :السائل 
نا يف اهلاتف ، بعضهم شو يقول يل ، أنا بقول هلم أنا أتساءل يف نفسي هذا السؤال ، إخوانا يلي يسألو  :الشيخ 

فأنا يف احلقيقة   ...األسئلة بعد العشاء ، بقول يا أخي ، حنن ما يف عندنا تليفون يف البيت وأنا اآلن يف الدائرة 
كنت أتساءل ملا كنت أمسع هيك جواب ، يلي شاعر بنفسي أن الدولة هنا تسمح للموظفني أن يستعملوا 

يف أمورهم الشخصية هيك أشعر ، لكن ما أدري أن هذا الشعور مطابق للواقع أم ال ؟ فإذاً كان هذا اهلاتف حىت 
الشعور مطابق للواقع ، فأنا بقول هنا هذا الذي يعتذر ذا العذر وبقول أنا بعد العشاء ، ال أستطيع أن أتصل 

ن تسمح يل بسؤال حينئذاً بقول له تفضل معك ألنه ما عندي هاتف ، لكن اآلن أنا يف الدائرة بستطيع فأرجوا أ
اسأل ، لكن دائماً جيول يف ذهين يا ترى مسموح هلم مبثل هذه األسئلة أم ال ؟ قد يتصل بزوجته ، قد يقول هلا 

اطبخي لنا ، انفخي لنا ، أشياء بيتية ، فيا ترى السماح املوجود هنا ، وهذه البالد ليس يف غىن تلك البالد ، 
، فإن كان غري موجود فال جيوز استعمال التليفون املخصص للدولة أو للدائرة ، عرفت كيف  ومش موجود هناك

  .؟ هذا جواب 
املعروف أن هناك فواتري تأيت إىل املسئول فرياها وال يؤاخذ املوظف وال حياسبه فإن شاء اهللا ما يف شيء  :السائل 

...  
  ..." لية جائزة طيب ، هل أفهم من كالمك أن املخابرات الداخ :الشيخ 
  ..واهللا أعلم إا جائزة ، كنت أحكي مع عمان والكرك والغور وحيكوا مع إربد  :السائل 
  .هذا أفهمنا بالنسبة لالتصاالت اخلارجية لكن حنن نسأل باالتصاالت داخل البلد  :الشيخ 



  .كنا نستخدم التليفون داخل عمان وكذا وما يف عليه رقابة ائياً   :السائل 
أنا شاعر يف هذا متاماً فالزم يكون هناك من باب أوىل ، على كل حال اجلواب ذا التفصيل ، طيب يا  :يخ الش

  .أخي ، ما بدك نأيت لك مرة تانية 
  

سألوين األخوة عن اجلمل والوضوء من أكل حلمه ، ملاذا أكل احلم اجلمل يفسد الوضوء وأنا حقيقة ما  :السائل 
 أدري ولكن يف هذا نص عن رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم وأكل اجلمال يفسد علمت السبب ، وقلت هلم ال

  الوضوء ؟
بقدر أقول لك ما عندي جواب وبقدر أقول لك عندي جواب ، أول شيء أريد أن أجاوبك عما ليس  :الشيخ 

ء ِحبَكِم أنا أنصح أنه ال جيوز للمسلم أن يعود نفسه عن السؤال عما يسمى عند العلما ...عندي جواب 
التشريع ، وعلى حد تعبريك أنت السر ، شو السر أنه الرجل إذا أكل حلم اجلمل ، جيب عليه الوضوء ما الزم 
نسأل عن األسرار ، يكفي هذا االسم سر لو كان يف شرع خرج عن كونه سراً ، عرفت شلون ؟ ألنه عرفت 

 هداين ، بعد أن ضللت وكنت أتفلسف على بتجربيت ذه احلياة ووقعت أنا كما وقع غريي بس الفرق إن ريب
الشباب وأقول هلم حكمة احلكم الفالين كذا وكذا ، لكن فيما بعد عرفت أنه لن أستطيع أن أعطي لكل سائل 

جواب عن كل سؤال يف احلكمة أو يف السر عن حكم التشريع ، والحظت أن الشباب الذين نشئوا وهم يسألوين 
ها ، صاروا ما يقبلوا مين هكذا حكم الشرع ، هيك قال اهللا ، هيك قال رسول اهللا هذه األسئلة وأنا أجيبهم علي

الم (( : ، بدهم يعرفوا شو هو السر ، إذاً هؤالء ما انطبعوا بطابع ما وصف اهللا به املؤمنني يف افتتاح سورة البقرة 

ان بالغيب إنك تصلي الصبح ،  من اإلمي))الذين يؤمنون بالغيب * ذلك الكتاب ال ريب فيه هدًى للمتقين * 
ركعتني مث أربعاً أربعاً ، مث ثالثاً مث أربعاً ، ملاذا الصبح ركعتني واملغرب ثالثة والبقايا أربعاً أربعاً ، وملاذا شيء فيه 
جهر ويف سر ويف شيء  نصه جهر والنص اآلخر سر ، ويسلموا تسليما ، هكذا جيب أن نطبع أنفسنا حنن 

ال بأس إن بدا لنا حكمة هيك عفو اخلاطر كما يقولون ما يف مانع ؛ ألن احلقيقة اإلسالم  بصفتنا مسلمني ، مث 
كله حكم ، لكن وما يعقلها إال العاملون ، أما نأيت نطبع الناس يلي مش فامهني شيء من اإلسالم ، السر يف  

السر ، هذا شيء من قويل  كذا وكذا إىل آخره ، احلصيلة أنه ما يأمن معك حبكم إال مقروناً ببيان احلكم أو
بقدر جوابك ما بقدر أجاوبك ، يعين بتعرف هذا السؤال مثل ماذا ؟ شو بدي أجيب لك حكم ، يف بعض 

املذاهب بتقول مثالً واحد ملس هيك زوجته انتفض وضوءه ، شو السر ؟ هنا يا أبو علي عندك ثالثة مذاهب ، 
ملس هيك ، انتفض وضوءه خلص ولو عمل هيك  أنت اآلن خرجت عن هذا املذهب ، يف مذهب يقول إذا



فنحن عم حنكي عن  ...لكن واحد عمل هيك ، شيء حلو ، هذا انتقض وضوءه ألنه يف شهوة يف املوضوع ، 
املذهب يلي بقول أخذ من املرأة مثن القماش مثالص ، فلمسها لكن خلص وقعت الواقعة مسها ولو بضفرها 

شو قصدي أقول ؟ ما بنعلل األحكام الشرعية ، إذا بدنا حنكي شوية انتقض وضوءه ، شو السر ؟ هيك ها ، 
أعمق ، ولو أنه ما يقال يعين راحيني جنيب مفسد من مفسدات الوضوء باتفاق العلماء هذه مسألة اللمس خمتلف 

؟ فيها ، شو السر ؟ إن واحد توضأ من هنا ، وقلت من هنا ، انتقض وضوءه ، شو السر ؟ هذه فيها كاين ماين 
ما فيها كاين ماين ، شو السر ؟ حكم الشرع هيك واننتهى األمر ، إذاً شو السر إذا واحد أكل حلم جزور يتوضأ 

اجلواب حكم الشرع وانتهت املشكلة ، لكن إذا بدنا بفلسفها إذا بدنا نفلسفها ، منقول لكم كالم ابن تيمية 
وهو احلقد حىت ُيضرب به املثل يف األمثال العربية ، رمحه اهللا ، أنه يقول ملا كان اجلمل مطبوع على خلق قبيح 

فيقال فالن أحقد من مجل ، يقول إن الذي يأكل حلم مجل يتأثر بشيء من طبع هذا اجلمل ، ولذلك كان من 
حكمة التشريع أن يصب على بدنه هذا املاء ؛ ألن املاء ضد النار وهذا النار هو أثر من آثار احلر تبع اجلمل يلي 

، فكان سر التشريع يقتضي يطفي احلرارة اليت تدخل يف جوفه ، من أكل حلم اجلزور أو اجلمل ذا  من أكله
الوضوء الذي شرعه الشارع احلكيم ، بقول هو وغريه من الناس يلي يأكلوا أنواع من احليوانات حلوم احليوانات 

ي بيأكل من حلم اخلنزير يتأثر بطبعه ويصري يطبعوا بإطباعه ، يعين يلي بيأكلوا من حلم األسد يتأثر من طبعه ، يل
ديوث ، ما يغار على أهله وزوجته ، وإىل آخره ، هيك يقول ابن تيمية ، ممكن يكون هيك وحنن يكفينا أن 

  احلكم الشرعي هيك ، أخونا أبو احلارث شو بده حيكي ؟
ثل يضرب يف هذه القضية هو مسألة أستاذي أقول بالنسبة ملسألة التشريع فيه م: أبو احلارث الشيخ علي احلليب 

املين والبول أن نزول املين وهو طاهر يوجب غسالً ، ونزول البول وهو جنس ال يوجب غسالً وإمنا وضوء ، هذا ال 
  .يقال ما هو السر فيه ، إمنا هو أمر تعبدي 

النعل خري من مسح  لو كان الدين بالرأي لرأيت مسح أسفل : "هذا هو قول علي رضي اهللا عنه ، قال  :الشيخ 
  .ألن الوسخ من حتت مش من فوق ، لكن هيك الدين ، فليس الدين بالرأي " أعاله 

  .يا اهللا ، سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت ، أتسغفرك وأتوب إليك 
  .شيخنا ، الصباح رباح ، خليك  :السائل 

  .الصالة يا شيخ : أبو ليلى 
  .نصلي يا اهللا  :الشيخ 

  .جوبة على أسئلة عرب اهلاتف أ



  .نعم  :الشيخ رن جرس التليفون ، 
  

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته : أبو ليلى 
  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته ومغفرته  :الشيخ 

  .كيف حال شيخنا : أبو ليلى 
  .احلمد هللا خبري  :الشيخ 

  .اهللا يبارك فيكم : أبو ليلى 
  . اهللا حيفظك :الشيخ 

إن امرأة أو فتاة بالغة تعطرت فيها بيتها مث اضطرت : شيخنا معك األخ أبو ماهر شيخنا ، يقول : أبو ليلى 
للخروج دون إزالة ذلك العطر ، وهي تعرف احلكم الشرعي ، ولكن تكاسلت مع خوفها من أن يشتمها الرجال 

  ، فهل تقع حتت طائلة احلديث النبوي الشريف فهي زانية ؟
  .نرجوا إن كانت صادقة فيما تنقل عنها أن ال تدخل يف ذلك  :الشيخ 
  .نرجوا اهللا ذلك  :السائل 
  .أينعم  :الشيخ 
  .بارك اهللا فيك ونستودعك اهللا  :السائل 
  .اهللا حيفظك يا أبو ماهر  :الشيخ 
  .اهللا يكرمك يا شيخي ، يا أستاذي  :السائل 
  .دعواتك  :الشيخ 
  .اهللا يثبتنا وإياك  :السائل 

  
  أبو عمري يريد أن يسألك سؤال تسمح ؟: أبو ليلى 
  .تفضل  :الشيخ 
  .السالم عليكم  :السائل 
  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته  :الشيخ 
حصل نقاش اليوم مع أحد الشباب ، سألين عن حكم مصافحة األجنبية ، فقلت له ال جيوز طبعاً ،  :السائل 



ألن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس ( :  فطلب مين الدليل ، فقلت له حديث

، فقال يف احلديث يف اآلخر ال حتل له ، معناه مثل الزوجة ومثل األم ، فما وافقته على  )امرأة ال تحل له 
محد حممد بن أ: التفسري هذا مما هو التفسري الصحيح ، علماً أنه أخذ هذا التفسري من كتاب أحد إخواننا امسه 

:  -حفظه اهللا  - قال األلباين : بن إمساعيل ، مصري ، وهو نفسه نقل الكالم من كالمك أنت يا شيخنا ، قال 
وقوله خري : وهو شرح هذه الكلمة ، قال .. " ويف احلديث وعيد شديد ملن مس امرأة ال حتل له ، ففيه دليل  "

  ش اجلواب الصحيح ؟له أن ميس امرأة ال حتل له ، أي ال حيل له نكاحها ، فإي
الصحيح هو الذي أنت فهمته والذي سطرناه ويؤيده أن مس املرأة اليت ال حتل له أن ميسها زنا ،  :الشيخ 

كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه ال محالة ، ( : مصافحة املرأة زنا ، حيث قال عليه السالم 

فهذا كذاك ، كالمها  )سمع ، واليد تزني وزنناها اللمس فالعين تزني وزناها النظر ، واألذن تزني وزناها ال
يؤيدان حترمي مس املرأة األجنبية فقوله ال حتل له هو مبعىن املرأة األجنبية ، فلو  صافح أمه أو أخته أو حمرماً من 

  .حمارمه جاز ؛ ألنه حيل له مصافحتها 
  ال حيل له نكاحها خطأ ؟إذاً أستاذنا التفسري أخونا الذي قال يف الكتاب أي  :السائل 
  .أكيد  :الشيخ 
  .جزاكم اهللا خرياً يا أستاذ  :السائل 
  .وإياك  :الشيخ 
  .السالم عليكم  :السائل 
  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته  :الشيخ 

  
  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته : أبو ليلى 
  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته  :الشيخ 

ما حكم رجل حلف على زوجته وقال علي الطالق ال أقربك أي ال جيامعها ، ويف نفس اجللسة قال : أبو ليلى 
  .هلا أقسم باهللا أن ال أجامعك 

  وبعدين جامعها ؟ :الشيخ 
  أوىل ينتظر ينتظر أستاذي ؟: أبو ليلى 
  .يعين ينتظر بده جيامعها  :الشيخ 



  .أي نعم : أبو ليلى 
  .جامعها بطلع عليه كفارة ميني إطعام عشر مساكني  يعين مثل لو كان :الشيخ 

  فقط يا شيخي ؟: أبو ليلى 
  .إطعام عشر مساكني  :الشيخ 

  .جزاك اهللا خري والسالم عليكم : أبو ليلى 
  .وإياك ، وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته  :الشيخ 

  
الوالد فقرياً ؟ وهل جيوز من الولد إىل الوالد ؟  أستاذنا هل جيوز إخراج الزكاة للوالد من الولد ؟ إذا كان :السائل 

  مينع من ذلك ؟ )أنت ومالك ألبيك ( وهل حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
  جباوبك  :الشيخ 
  . نعم شيخنا  :السائل 
 إذا كان كل من الوالد والولد عايشني لوحدهم وال أحد ينفق على الثاين لقصور يف املورد لكل منهما مث :الشيخ 

عرض ألحدمها مال وأراد أن خيرج الزكاة ففي هذه احلالة جيوز للفرع أن يعطي لألصل ، ولألصل أن يعطي للفرع 
إذا تصورنا غري هذه الصورة ، أنا تصورت صورة الوالد والولد فقراء ، مث عرض ألحدمها الثراء : لكن هنا يرد شيء 

ون الغين واجب عليه أنه ينفق على الفقري ، يف هذه احلالة ال والغىن ، أما إذا كان أحدمها غين واآلخر فقرياً فيك
  جيوز أن يعطيه الزكاة ؛ ألن زكاة ونفقة ما جيتمعون ، فبدل ما يعطيه زكاة ، يعطيه نفقة ، فهمت علّي؟

  .نعم يا أستاذي  :السائل 
  .طيب غريه  :الشيخ 

  . جزاك اهللا خريا : أبو ليلى 
  

  .السالم عليكم   :السائل 
  .وعليكم السالم  :يخ الش

  أستاذي ما حكم العرس يف املسجد ؟ األعراس :السائل 
  .بدعة  :الشيخ 
  .طيب  :السائل 



  أستاذنا هل هناك دليل على وجوب صالة املرأة يف املسجد يوم اجلمعة ؟ :السائل 
  .ال جيب عليها  :الشيخ 

  ال جيب عليها ؟: أبو ليلى 
  .أي نعم  :الشيخ 

  
اإلسالم يف رجل يعمل باملعمار أعمال صعبة ، ويسأل هل له عذر يف اإلفطار يف رمضان مع  ما حكم :السائل 

الفدية أو الكفارة ، مع أنه يقوم باإلسراف على والديه ، ال يزيد عن عشرين يوماً فقط ، طبعاً شهر كامل شغله 
  .، يعين معاشه يا أستاذي يف الشهر كامل ما يكفيه عشرين يوم مصروف 

  .ما جيوز يفطر من أجل الشغل  :الشيخ 
  .نعم ، اهللا جيزيكم خري والسالم عليكم : أبو ليلى 
  اهللا حيفظك  :الشيخ 
  .السالم عليكم  :السائل 
  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته  :الشيخ 

  
  

  خبصوص االعتكاف ، أوقات االعتكاف ؟ :السائل 
ه وقت ، لكن هناك أوقات فضيلة ، فهذه األوقات مثل ليس له وقت ، مىت يشاء ، االعتكاف ليس ل :الشيخ 

  .شهر رمضان الفضيل ، وبصورة خاصة العشرة األخرية منه 
  ؟ ) ...إذا دخل العشر األواخر دخل معكتفه ( حديث  ...  :السائل 
رع ما هذه األمور اليت تقع من الرسول عليه السالم وليس هناك يف الش ...هذا أمر واقعي ، ال يعين  :الشيخ 

  .ُيشعر بأا كانت مقصودة بالذات فهي ال تعين تشريعاً 
  صدقة الفطر أو كفارة اليمني ، هل جيوز إخارجها دجاجاً أو طعاماً مطبوخاً ؟ :السائل 
كفر ، ينبغي أن يالحظ أنه من  :الشيخ 

ُ
يف اعتقادي ما دام أنه طعام جيوز ، لكن ينبغي أن يكون من طعام امل

ين ليس فقط املقصود هو إشباع املسكني ذه الكفارة وإمنا إشباعه ومن نوعية الطعام الذي طعام املكفر ، يع
كفر 

ُ
  .يأكل منه امل



  وكذلك صدقة الفطر ؟ :السائل 
  .صدقة الفطر ال جيوز كما تعلم  :الشيخ 
ملنصوص عليها هو السائل يسأل يعين سؤاله عن اثنني ، صدقة ال الة واحدة حينما ال يكون األطعمة ا :السائل 

يف احلديث ، ال يكون هلا وجود يف بلد ما ، أو هلا وجود ولكن ليس من طعام البلد فيقدم ما يقابل هذه األنواع 
املنصوص عليها مما هو من طعام البلد ، أي نعم ، كالرز والسكر وحنو ذلك ، ففي هذه ميكن إخراج الطعام 

يه ، ويالحظ يف هذا البديل أنه ينبغي أن يكون قوتاً مدخراً الذي يصح أن يكون بديًال عن الطعام املنصوص عل
، حبيث أنه إذا توفر عند الفقراء كمية ضخمة من هذا القوت ال يضطر أن يصرفه وإمنا يدخره زاداً ألهله يف 

املستقبل ، يالحظ هذا يف نوعية األطعمة اليت نص عليها يف احلديث إا من املدخرات ؛ لذلك إذا وجد 
  .ي باالستبدال فيجب أن يكون البديل طعاماً وقوتاً مدخراً املقتض

  .نعم ، يف البلد يف شرط االدخار  :السائل 
  .أي نعم  :الشيخ 

  
  


